VERENIGING OUD SCHERPENZEEL
JAARVERSLAG 2021
Het jaar 2021 was een bijzonder jaar vanwege de voortdurende coronapandemie. Diverse
activiteiten konden helaas weer niet doorgaan.
Ons ledenaantal bedraagt momenteel 922. Dit is evenveel als vorig jaar, ondanks enkele aanen afmeldingen.
Het bestuur heeft zesmaal vergaderd.
Het documentatiecentrum was beperkt geopend op dinsdagavond en op verzoek ook op andere
momenten. De vele vrijwilligers, actief in diverse werkgroepen, konden het werk van de
vereniging gedeeltelijk voorzetten.
De redactie van ons verenigingsblad verwerkte veel kopij. Zij stelde 4 mooie uitgaven samen,
allen fullcolour. De redacteur, Mark van den Berg, zijn we erkentelijk voor het feit dat hij dit zo
voortreffelijk voor ons verzorgt.
Velen maken gebruik van onze uitgebreide en informatieve website, die heel goed wordt
bijgehouden door Martin Wigtman, waarvoor onze dank.
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 19 oktober 2021. Gelukkig konden veel leden
aanwezig zijn, bij de entree werd de CoronaCheck gedaan. Wim van den Berg ontving deze
avond een koninklijke onderscheiding, uitgereikt door locoburgemeester Henny van Dijk.
Bestuurslid Piet Valkenburg werd herkozen, penningmeester Henk Beulenkamp had te kennen
gegeven te willen stoppen, hij blijft wel als vrijwilliger bij onze vereniging actief. José Reussink
werd benoemd tot penningmeester en Jannie Hazeleger tot 2e penningmeester. Gijs van
Daatselaar trad toe tot het bestuur, hij was al actief in het bestuur vanaf januari 2021.
Wim van den Berg hield een boeiend verhaal over de 140 jaar geschiedenis van Boschzicht en
de Sociëteit, het hoofdthema in ons blad van oktober.
9 november 2021 werd een extra ledenvergadering gehouden in De Doorslag, het
verenigingsgebouw van PKN De Achthoek, vanwege de voorgestelde statutenwijziging. De
statuten van 2 maart 1981 waren verouderd en verhinderden de toekenning van de ANBI-status.
Omdat op de ALV van 19 oktober niet het vereiste 2/3 deel van de leden aanwezig was, kon
hierover toen geen besluit worden genomen. De aanwezige (6) leden op de extra vergadering
van 9 november stemden in met de voorgestelde statutenwijziging.
Vereniging Oud Scherpenzeel verwierf per 17 november 2021 de culturele ANBI status. De
culturele ANBI status heeft zowel voor de vereniging als de leden voordeel. Voor de leden is het
nu mogelijk gebruik te maken van een extra giftenaftrek bij de belastingaangifte.
Op 11 september was het Open Monumentendag. Het thema was "Mijn monument is jouw
monument". Er waren wandel- en fietsroutes uitgezet langs 25 Scherpenzeelse monumenten.
De dag werd heel goed bezocht. Een zeer geslaagd evenement.
Op 29 september waren wij aanwezig op de feestmarkt in het centrum met een kraam. Er was
veel belangstelling voor de markt en onze vereniging.
Tevens verleenden wij medewerking aan het project "Van Luchtkasteel tot Dassenburcht" voor
de schoolkinderen.

In het kader van Maand van de Geschiedenis was, samen met de bibliotheek, een avond
georganiseerd op 13 oktober 2021. Het thema was "Aan het werk". 6 personen werden
geïnterviewd door Martien Heijting over hun werkzame leven.
Alle verenigingsbladen tot en met 2016 zijn gedigitaliseerd en nu ook online doorzoekbaar. Om
dit te verwezenlijken ontvingen wij een subsidie van de Provincie Gelderland.
Het plaatjesboek 'Scherpenzeel door de jaren heen' werd samengesteld in overleg met Jumbo
Mark Mudde. Zij verzorgden de uitgifte van de boeken huis aan huis eind 2021 en de plaatjes in
de winkel begin 2022.
We hadden nog meer plannen in 2021, helaas konden deze niet doorgaan vanwege de pandemie.
We hopen elkaar in 2022 weer te ontmoeten.
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